Saker for videre oppfølging av kontrollutvalget pr. 6.2.2017
Sakstittel
Saksnr. KS
Saksnr. KU

-

-

Eventuelt
Oppfølging politiske vedtak pr. mai 2015

- 18/14
- 20/15
Forklaring og kontrollutvalgets vedtak
Protokoll sak 18/14:
• Spørsmål vedr. kunst som er i kommunens eie; har kommunen system for dette? Kontrollutvalget ber om rådmannens
tilbakemelding.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber om rådmannens tilbakemelding.
Rådmannen svarte på spørsmålene 2.12.2014, sak 29/14. Utdrag fra rådmannens svar:
Spørsmål om kommunen har system for kunst som er i kommunens eie.
Dette har man pr. i dag ikke noe system på. Administrasjonen har imidlertid tatt opp problemstillingen og vil etablere et system for
registrering av eiendeler som karakteriseres som kunst. Det vil i første omgang bli laget et regelverk for hva som skal registreres,
deretter en fysisk registrering.

Oppfølging av politiske vedtak pr. mai 2015, sak 20/15:
Rådmannen orienterte om:
- Kommunens kunst – saken er under arbeid.
Utvalget tok saken til orientering
Kommunestyrets vedtak
Oppfølging/status
Fortsatt oppfølging
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Saker for videre oppfølging av kontrollutvalget pr. 6.2.2017
Sakstittel
- Forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid for barn og unge
Saksnr. KS
62/16
Saksnr. KU
14/16
Kontrollutvalgets innstilling:

1.
2.
3.
4.

Kommunestyret ber rådmannen om å følge revisjonens anbefalinger.
Rådmannen bes vurdere om det er mulig å bedre ressursutnyttelsen gjennom økt bruk av arbeidsløypa.
Kommunestyret ønsker at rådmannen legger fram en sak om den konkrete oppfølgingen av rapporten innen 31.12.2016.
Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.

Kommunestyrets vedtak
-Som kontrollutvalgets innstilling
Oppfølging/status
Ikke gitt tilbakemelding? Fortsatt oppfølging
Sakstittel
- Oppføring av lagerhall i driftsavdelingen
Saksnr. KS
32/16
Saksnr. KU
5/16
Kontrollutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret er tilfreds med at driftsavdelingen har arbeidet godt med oppføringen av lagerhallen.
2. Revisjonen påpeker likevel svakheter i planleggingen og budsjetteringen av lagerhallen og kommunestyret ber derfor rådmannen påse:
- at arkivering i kommunen skjer i henhold til lovverket
- at de interne retningslinjene for bygge- og anleggsvirksomhet tas i bruk
- at kommunen som byggherre møter de samme krav til oppmåling/kartforretning som private aktører
- at avdelingene arkiverer tilstrekkelig dokumentasjon av anskaffelser utenom innkjøpsavtalene
3. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om status for oppfølging av arbeidet med revisjonens anmerkninger innen 31.10.2016.
4. Kommunestyret tar revisjonsrapporten for øvrig til orientering.

Kommunestyrets vedtak
-Som kontrollutvalgets innstilling
Oppfølging/status
Ikke gitt tilbakemelding? Fortsatt oppfølging
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